
 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce. 

3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 

4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s 

praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY5 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub bez písomného výstupu 

- Klub finančnej gramotnosti 

7. Dátum stretnutia  pedagogického 

klubu 

08.11.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického 

klubu 

 Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi 

Középiskola   

Športová ulica 349/34 929 01 Dunajská 

Streda  

Miestnosť č. 45 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

PhDr. Helena Lászlóová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

www.szsds.sk 
 
www.trnava-vuc.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová 

Dňa 08.11.2021 sa uskutočnilo zasadnutie Pedagogického klubu bez písomného výstupu - 

Klub finančnej gramotnosti. Na stretnutí sme vytýčili ciele , témy na 2. Polrok, školský rok-

2021/2022, zadávali sme si úlohy v rámci témy, o ktorých budeme diskutovať- prezentovať. 

Každá trieda bude mať 2 témy, na 1. a na 2. Polrok. (maturitné ročníky iba jednu 

tému)Prezentácie budeme robiť dvojjazyčne. Stanovili sme program stretnutí na 2. Polrok. 

Kľúčové slová: Finančná gramotnosť v kľúčových kompetenciách 

                           Teoretické východiská finančnej gramotnosti 

                           Tvorba konkrétnych testov, na jednotlivé mesiace 

http://www.szsds.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

Program:                                                                                                                                

1.Využitie  informačných materiálov pre žiakov, zvýšenie efektivity- ako sú nástenky, 

manuály, nové poznatky od iných zdrojov o FG.  

2.riešenie úloh na školský rok 2021/2022, hľadanie nových projektov.    

3. Diskutovanie o projekte STARTUP. Preberanie ďalších možností, prezentácia  dvoch 

skupín ktorí postúpili. 

       4.stanovenie tém , o ktorých vedieme  diskusiu , zhotovíme prezentáciu  .  – zisťovanie 

pokročilosť v prezentácií , vyskytnuté nedostatky v témach.                                                                                                           

1. ročník: 1. Polrok: história a podoba peňazí, 2. Polrok: platím, platíš, platíme 

2. ročník: 1. Polrok: osobné financie v rôznych etapách, 2. Polrok: bežný účet 

3. ročník: 1. Polrok: sporenie a investovanie, 2. Polrok: úvery 

4. ročník: 1. Polrok: poistenie 

     5. diskutovanie o nových nápadoch v  projektu STARTUP- 2.rok 

Klub finančnej gramotnosti si vytýčil za cieľ približovanie dôležitosti finančnej gramotnosti 

žiakom a poukázať na význam finančnej gramotnosti počas koronakrízy. 

 

13. Závery a odporúčania: 

Členovia pedagogického klubu si rozdelili nasledovne úlohy: Mgr. Ilona Hegedűš Rehák - 

technické zabezpečenie, PhDr. Helena Lászlóová -  vedúci klubu, Mgr. Lídia Nagyová - 

administratívne záležitosti, prezenčná listina, správa o činnosti klubu. Cieľom pedagogického 

klubu je priblížiť žiakom dôležitosť vedomosti v problematike FG a poukázať na význam FG 

počas koranakrízy. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Lídia Nagyová 

15. Dátum 08.11.2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Helena Lászlóová 

18. Dátum 08.11.2021 

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecif ický cieľ:  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce. 

Prij ímateľ:  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou 
v Trnavskom samosprávnom kraji  2  

Kód ITMS projektu:  312011AGY5 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub bez písomného výstupu -     

Klub f inančnej  gramotnosti  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola   
                                                  Športová ulica 349/34 929 01 Dunajská Streda  
                                                  Miestnosť č. 45  
                                             
Dátum konania stretnutia: 08.11.2021 

Trvanie stretnutia: od 14.45.hod do 17.45 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PhDr. Helena Lászlóová  Stredná zdravotnícka 
škola – Egészségügyi 
Középiskola 
Športová ulica 349/34 
929 01 Dunajská 
Streda 

2. Mgr. Andrea Hegedűsová  Stredná zdravotnícka 
škola – Egészségügyi 
Középiskola 
Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská 



Streda 

3. Mgr. Ilona Hegedüš Rehák  Stredná zdravotnícka 
škola – Egészségügyi 
Középiskola 
Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská 

Streda 

4. Mgr. Lídia Nagyová  Stredná zdravotnícka 
škola – Egészségügyi 
Középiskola 
Športová ulica 349/34 

929 01 Dunajská 

Streda 

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  

a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 


